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Nr. 91.
W

Dziennik Ustaw. Poz. -743, 744, 745 i 746.

§ 4. Cena sprzedażna gruntów, wymienionych
§ 2, wynosi 152,365 zł 06 gr i zostanie wpłacona

745.
ROZPORZĄDZENIE

do Skarbu Państwa przez gminę m. Dąbrowy Górniczej przy zawarciu aktu kupna - sprzedaży.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia,
w szczególności zaś ustalenie blizszych warunków
przejęcia względnie nabycia przez gminę m. Dąbro
wy Górniczej gruntów, odst ~ powanych niniejszeJtl
rozporządzeniem,
tudzież
dalszego użytkowania
tych gruntów - porucza się Ministrowi Ska.rbu.

MINISTRA SPRAWIEDLlWOśCI
z dnia 15

§ 5.

§ 6. Rozporz ą dzenie niniejsze wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor
Minister Skarbu: Jan Piłsudski

744.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 15 października 1931 r.

października 1931

r.

o zniesieniu wydziałów zamiejscowych sądu okrę
gowego.
Na zasadzie art. 3 prawa o ustroju sądów powszechnych t dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 12, poz. 93) zarządzam co nąstępuje:

§ 1. Znosi się czynny w Brodnicy wydział zamiejscowy sądu okręgowego w Toruniu oraz czynny w Wejherowie wydział zamiejscowy sądu okrę
gowego w Starogardzie, utworzone § 1 pkt. 1 i pkt. 7
rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 104, poz. 948).
§ 2. Właścłwo'ć rzeczową czynnego w Gdyni wydziału zamiejsco.wego sądu okręgowego w Starogardzie, utworzonego rozporządzeniem z dnia
7 listopada 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 76, poz. 573),
zmienia się w ten sposób, że obejmuje ona wszystkie sprawy, do których roz:pozriawania powołane są
sądy okręgowe.

W sprawie zmian gtanic grodzkich urzędów skarbo-

wych akcyz i monopolów państwowych w okr~gu
administracyjnym izby skarbowej grodzkiej w Warszawie.

1595

cie

ż

Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
dniem 1 stycznia 1932 r.

§ 3.

Mi,oister Sprawiedliwości: Czesław Michalowskl

Na podstawie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 Iipda
1919 r. o tymczasowej org anizacji władz i urzędów
skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zaną
dzam co następuje:
urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w Warszawie obejmuje ob-

§ 1. I grodzki

szary powiatów grod zkich: Śródmiejsko-Warszaw
skiego i Południowo-Warszawskiego w granicach
ustalonych rozpor zą dzeniem R ady Ministrów z dnia
5 lipca 1928 r. (Dz. U. R. p.. Nr. 72, poz. 647)
w brzmieniu rozporządzenia z dnia 12 marCa 1931 r.
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155).
II grodzki urząd skarbowy akcyz i monopolów
I'aństwowych w W a rszawie obejmuje obszary powiatów grodzkich: Północno-Warszawskiego i PraskoWarszawskiego w granicach ustalonych rozporzą
niem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr~ 72, poz. 647) w brzmieniu rozporządzenia
z dnia 12 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 155)
oraz rozporządzeniem z dnia 23 września 1930 r.
(Dz. U. R. P . Nr. 68, poz. 540).

746.
ROZPORZĄDZENI! MINISTRA SPRAWIEDLI..
WOśCI

z dnia 22 października 1931 t.

sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim l łódzkim w okręgu sądu okrę
gowego w Lodzi.

W

Na podstawie art. 270 prawa O ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93)
larządzam eo na$tępuje:

fi 1.

Znosi się sąd Ktodzki w Strykowie.

Głowno oraz gminy Dmosin i Niewłącza się do ' okręgu sądu grodzkiego
w Brzezinach, zaś mia.sto Stryków oraz gminy Białą, Bratoszewice i Dobrą- do okręgu sądu grodz-

§ 2. Miasto

sułków

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie t dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia · kiego w Zgierzu.
.
t listopada 1931 r. Jednocześnie tracą mocobowią
zującą przepisy zawarte w ustępach 1 i 2 § 2 roz§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży 
porządzenia z dnia 20 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P.
cie z dniem 1 grudnia 1931 r.
Nr. 50, poz. 423).
. Minister Sprawiedliwości I Czesław Michałowski
Mini~tet' Skarbu: Jan Piłsudski

